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Sammanfattning    
 
Det finns flera olika tillstånd som kan leda till att en patient får en stomi. En person som 
får en stomi kan uppleva ett försämrat självförtroende. De kan även uppleva en rädsla 
för att stomin skall synas under kläderna samt att stomin skall läcka. Det finns forskning 
om hur patienter upplever sin livssituation, emellertid finns det mer sparsamt med 
forskning kring hur patienter med stomi upplever vården. Sjuksköterskor som inte är 
lyhörda inför patientens behov kan orsaka att patienten utsätts för ett onödigt 
vårdidande. Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter upplever vården i 
samband med en stomioperation. En litteraturstudie har genomförts för att besvara 
denna studies syfte. Valet av en litteraturstudie gjordes för att beskriva forskningsläget 
inom ämnet. I resultatet framkom det att patienter med stomi hade både positiva och 
negativa erfarenheter av vården. Några av patienterna upplevde att de blev bemötta med 
respekt och omtänksamhet samt att personalen var lyhörda. Det framkom också att 
patienterna ansåg att om sjuksköterskorna hade en hjälpsam inställning samt erfarenhet 
kring stomivård fick de en mer positiv upplevelse av vården. De patienter som var 
mindre nöjda med vården upplevde att de inte fått tillräckligt med information om sitt 
tillstånd och detta ledde till att de själva fick söka kunskap på annat håll. Det 
framkommer också att patienter upplevde att de inte gjordes delaktiga i vården och detta 
ledde till att de upplevde en maktlöshet. Denna studie kan användas för att göra 
vårdpersonal medvetna om hur stomiopererade patienter upplever vården. Ökade 
kunskaper kan medföra att vårdpersonal får en möjlighet att göra förändringar i vården. 
Förändringarna kan leda till att patienterna får en bättre upplevelse av vården. 
 
 
Nyckelord: Stomi, patient, upplevelse, vård, litteraturstudie  
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INLEDNING 
Patienter som nyligen genomgått en stomioperation kan uppleva situationen som 
mycket omtumlande. En ung kvinna på 23 år beskriver en vårdsituation där hon ber 
personalen om hjälp att tömma sin stomi så här: 
 

-Ja? 
-Jo jag tror att jag skulle behöva hjälp med påsen… 
– *suck* ja vänta lite bara. 

Ungefär här ville jag bara gråta, men det blev värre. In kom en annan sköterska och bakom mitt 
skynke börjar de prata som om det var gjort av betong. 

-Du det är en stomipåse som behöver tömmas här bakom, är du sugen eller? *fniss* 
-Nä, är du? 
-Äsch jag gör det väl då. 

Där ligger alltså jag, en meter ifrån och hör klart och tydligt alltihop. De drar undan skynket och 
möts av en ung tjej med blanka ögon som säger: 

-Jaha, var det du som var mest sugen eller?  

 (Hägglund, 2014) 

Berättelsen beskriver hur vården kan öka patientens lidande. I citatet ovan talar 
vårdpersonalen om patienten på ett nedvärderande sätt vilket patienten även hör. 
Kvinnan i berättelsen var från början nedstämd och vårdpersonalens sätt att förlöjliga 
patientens situation ökade kvinnans olustkänslor. Detta påvisar hur viktigt det är att 
sjuksköterskan är medveten om att det inte bara är individens objektiva kropp som 
förändras efter en stomioperation, även patientens livsvärld påverkas.  
 
Sjuksköterskan möter stomiopererade patienter i sin profession och det är viktigt att ha 
kunskap om hur vårdaren skall möta dessa patienter på ett bra sätt. För att få en kunskap 
om hur sjuksköterskan skall vårda patienter med stomi, krävs det att sjuksköterskan har 
en insikt om hur patienter upplever vården. Att få en stomi kan upplevas som mycket 
skamfyllt för en patient vilket sjuksköterskan bör vara medveten om. Ämnet valdes för 
att det tycktes vara intressant att undersöka hur patienter med stomi upplever vården 
samt om andra patienter haft liknande upplevelser av vården som kvinnan i citatet ovan.  
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BAKGRUND 

Orsaker till stomi 
Enligt Sinclair (2009, s. 306) finns det ett flertal orsaker till varför en stomi blir aktuell. 
Det kan vara sjukdomar som divertikulit, Morbus Crohn och Ulcerös kolit. Järhult och 
Offenbartl (2006, s. 351) menar även att kolorektal cancer kan vara en orsak till att 
patienten får en stomi. Nedan följer en kortfattad beskrivning av några tillstånd och 
sjukdomar. 

 
Divertikulit 

Enligt Lundstam (2008, ss. 38-48) är divertikulit ett tillstånd som innebär att en person 
har tarmfickor som blir inflammerade. Vid divertikulit finns det en risk för perforation 
av tarmfickorna. Detta medför att fri gas ansamlas i bukhålan och orsakar symptom som 
smärta och feber. Det är vid en perforation av en tarmficka som en stomi kan bli aktuell.  

Morbus Crohn 
Morbus Crohn benämns även som Crohns sjukdom och är en inflammatorisk 
tarmsjukdom som går i skov. Inflammationen kan drabba hela matsmältningskanalen. 
Patienter med diagnosen Morbus Crohn behandlas främst medicinskt. Det är först när 
den medicinska behandlingen inte är tillfredställande som kirurgisk behandling kan bli 
aktuell. Vid svårbehandlade inflammationer i kolon och rektum kan en stomi bli aktuell 
(Järhult & Offenbartl, 2006, ss. 335-337). 
 

Ulcerös Kolit 
Lundstam (2008, ss. 40-42) beskriver Ulcerös Kolit som en inflammatorisk 
tarmsjukdom. Sjukdomen drabbar främst kolon. Ulcerös Kolit tenderar, liksom Morbus 
Crohn, att gå i skov. Patienter med Ulcerös Kolit har en större risk för att utveckla 
Koloncancer. Enligt Järhult och Offenbartl (2006, ss. 339-341) kan kirurgi bli 
nödvändigt vid svåra inflammatoriska tillstånd som inte kan hävas med 
glukokortikoider. Andra indikationer för kirurgi kan vara risk för perforation av tarmen 
samt cancerutveckling. Hos vissa patienter kan en stomi vara det bästa alternativet, 
stomin kan då både vara tillfällig eller permanent.  
 

Kolorektal cancer 
Enligt Järhult och Offenbartl (2006, ss. 348-353) är kolorektal cancer ett tillstånd när 
maligna tumörer uppstår i kolon eller rektum. Denna typ av cancer är ovanlig hos 
personer under 30 år. Symptomen vid kolorektalcancer är avföringsrubbningar, 
buksmärta och trötthet. Skillnad mellan cancer i höger- respektive vänsterkolon är att 
symptomen kan observeras tidigare i vänsterkolon. Behandlingen syftar till att avlägsna 
de delar av tarmen som är drabbade. Detta innebär att en stomi kan bli nödvändig.  
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Stomier 
En stomi är en förbindelse mellan tarmen och hudytan, anlagd med syftet att skapa en 
ny väg för tarminnehållet. Det finns olika typer av stomier och de får sina namn 
beroende på vilken del av tarmen som skapar en ny öppning för tarminnehållet. Stomin 
kan vara både tillfällig och permanent beroende på vad orsaken är till operationen 
(Järhult & Offenbartl 2006, ss. 327–328).  

En sigmoideostomi är en typ av kolostomi, där en del av sigmoideum läggs upp på 
vänster sida av buken. En sigmoideostomi är enklare att hantera jämfört med en 
ileostomi då avföringen inte är lika tunnflytande. Risken minskar därmed för läckage då 
stomipåsarna inte behöver tömmas lika ofta som vid en ileostomi. En ileostomi placeras 
på höger sida av buken och det innebär att en del av ileum läggs upp på hudytan. En 
ileostomi blir aktuell när hela kolon har blivit borttagen och den är alltid permanent 
(Järhult & Offenbartl 2006, ss. 329-330). 

 

Patienters upplevelser av att leva med en stomi 
Tidigare studier har fokuserat på patienternas upplevelser av att leva med en stomi. 
Sinclair (2009, ss. 306–307) beskriver att en stomi kan ha en negativ påverkan på 
patientens kroppsuppfattning samt självförtroende. Författaren beskriver också att det är 
mer vanligt att stomiopererade patienter upplever psykiska besvär jämfört med patienter 
som opererats för andra åkommor.  Persson och Hellström (2002, s. 103) belyser också 
att patienter med stomi kan få en förändrad kroppsuppfattning. Honkala och Berterö 
(2009, s. 21) beskriver också problemet med förändrad kroppsuppfattning. 
Stomiopererade kvinnor upplever svårigheter med att välja kläder efter operationen, 
eftersom kläder som smiter åt runt magen gör att stomin blir synlig. Stomin kan därmed 
orsaka att patienten börjar använda figurlösa kläder. Bengtsson (2001, s. 79) beskriver 
Merleau-Ponty’s teori om levd kropp. Det är genom kroppen som människan har 
tillgång till världen. En sjukdom eller en skada kan förändra människans fysiska kropp 
och på så vis förändra människans upplevelse av världen.  
 
Enligt Persson och Hellström (2002, s. 103) upplever patienter en rädsla för att stomin 
skall lukta eller läcka vid olämpliga tillfällen. Att patienter upplever en rädsla för att 
stomin skall läcka samt lukta illa är ett återkommande tema som beskrivs i litteraturen 
(Honkala & Berterö 2009, s. 20; Manderson 2005, s. 407). Danielsen, Soerensen, 
Burcharth och Rosenberg (2013, s. 409) beskriver att stomin upplevs som tabubelagd. 
Patienterna som fått en stomi på grund av en cancersjukdom talade hellre om sin 
grundsjukdom än om sin stomi.  
 
I litteraturen framkommer även att en stomi kan försvåra patienternas möjligheter till ett 
fungerande sexliv (Persson & Hellström 2002, s. 104).  Manderson (2005, s. 407) 
beskriver att patienter med stomi kan ha svårt att etablera samt bibehålla intima 
relationer. Honkala och Berterö (2009, ss. 20-21) menar att även andra sociala 
aktiviteter som att träna eller delta vid festligheter kan påverkas. Detta kan begränsa 
patienterna i deras vardagliga liv eftersom de inte kan delta vid aktiviteter som de 
tidigare kunnat.  



 4 

Poletto och da Silva (2013, s. 536) beskriver att vården fokuserar på de tekniska 
aspekterna av stomivård och glömmer att informera patienterna om hur de kan anpassa 
sig till det vardagliga livet, till exempel vilka kläder personerna kan använda. 
Vårdpersonal som vårdar patienterna som objekt riskerar att utsätta patienter för ett 
onödigt vårdlidande. Vårdlidande innebär enligt Dahlberg (2002, s. 4) ett lidande som 
kan uppkomma i samband med vården. Vårdlidande kan uppstå till följd av att 
vårdpersonal arbetar utan att reflektera kring sitt handlande och är oftast omedvetet.  
  
Enligt Poletto och da Silva (2013, s. 535) bör vårdpersonal som vårdar patienter med 
stomi sluta se patienterna som ett objekt, och börja se patienten som en helhet som fattar 
sina egna beslut. Autonomi är ett begrepp som innebär att patienterna har rätt till att 
själva bestämma över sina egna handlingar och beslut. Patienternas beslut skall i största 
mån respekteras av vårdpersonal (Lynöe, Engström & Löfmark 2009, s. 3501). Poletto 
och da Silva (2013, s. 532) beskriver att begreppet autonomi handlar om en frihet att 
skapa sina egna regler. De menar att för att individen skall kunna skapa sina egna regler 
behöver patienten förstå sig själv samt förstå det sammanhang som han eller hon lever i.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Bekymmer med mag- och tarmsystemet är ofta tabubelagt. Detta kan leda till att 
människor undviker att tala om sina problem av rädsla för att utmärka sig från normen. 
Den drabbade personen kan uppleva känslor av skam samt ett utanförskap. Vissa mag- 
och tarmsjukdomar leder till att individen får en stomi när inte tarmarna längre fungerar. 
En stomi förändrar kroppen och kan därmed förändra en persons självkänsla och 
självbild. Det kan vara väldigt svårt för en människa att acceptera sin förändrade kropp. 
Vid vård av patienter med stomi är det viktigt att vården inte enbart blir teknisk. 
Sjuksköterskan måste alltid se patienten som en helhet, att kropp och själ är i symbios 
med varandra. Patienten riskerar att utsättas för ett onödigt vårdlidande när 
sjukvårdspersonalen inte vårdar hela människan. För att stomiopererade patienter ska 
kunna få en bättre vård är det viktigt att vårdpersonal har kunskap om hur patienterna 
upplever den vård de får. Sjuksköterskor som är medvetna om hur patienter med stomi 
kan uppleva sin situation kan minska risken för att patienten utsätts för ett onödigt 
vårdlidande. Patienternas upplevelser av att leva med en stomi är ett beforskat område. 
Det finns emellertid en kunskapslucka om hur stomipatienter upplever vården. Målet 
med denna studie är därför att fördjupa förståelsen för hur patienter upplever vården i 
samband med en stomioperation.    
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva hur patienter upplever vården i samband med en stomioperation.  
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METODBESKRIVNING 

Data  
Studien baseras på redan existerade forskning, en så kallad litteraturstudie. Litteraturen 
har granskats enligt en modell beskriven av Axelsson (2012). I dagens samhälle har 
redan en stor del av de olika hälsoområdena studerats. Detta innebär att det finns ett 
större behov av att sammanställa befintlig forskning. Genom att utföra en 
litteraturstudie utvecklas en förmåga att söka ny kunskap som kan tillämpas praktiskt 
(Axelsson 2012, s. 205). Artiklarna i denna litteraturstudie baseras på tidigare forskning 
kring hur stomiopererade patienter upplever sjukvården.   

 

Datainsamling 
De databaser som har använts vid artikelsökningen var Cinahl och Medline. Dessa 
databaser valdes eftersom de innehåller forskning kring vård, omvårdnad och medicin. 
Informationssökningen påbörjades med en pilotsökning. Axelsson (2012, s. 208) 
beskriver att en pilotsökning kan ge information om hur mycket forskning det finns 
inom det ämne som avses att studeras.  
 
De sökord som användes var stoma care, ostomy, care, experience, stoma, psychosocial 
factors, quality of care och nurses. Inklusionskriterier vid sökningarna var att artiklarna 
skulle vara peer reviewed samt att patienterna i studierna skulle vara i arbetsför ålder. 
Artiklarna skulle även vara som äldst 10 år gamla. Vid ett tillfälle under arbetets gång 
upptäcktes det att det fanns behov av en kompletterande sökning. Detta eftersom det 
under dataanalysen upptäcktes att ett antal artiklar inte var användbara till denna studie. 
Den andra sökprocessen genomfördes likt den första med samma sökord och 
inklusionskriterier.  En sökning genomfördes dock utan detta inklusionkriterium och 
resulterade i en artikel från 1991. Då denna artikel var relevant för syftet, inkluderades 
den i studien. I bilaga 1 redovisas de sökprocesser som resulterade i de artiklar som 
användes i resultatet till denna studie. En artikel togs fram genom manuell sökning. 
Enligt Axelsson (2012, s. 211) innebär manuell sökning en genomgång av tidigare 
studiers referenslistor och på så vis kan användbara artiklar hittas.  
 
I resultatet användes totalt nio artiklar, varav en av artiklarna hittades genom en manuell 
sökning. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har används till resultatet i denna 
studie. 

 

Dataanalys 
Analysen i denna studie har utgått från Axelssons modell för analys (2012, ss. 212-214). 
Första steget i dataanalysen var att välja potentiella artiklar utifrån dess titlar och 
abstract som kunde relateras till det valda syftet i studien. Artiklarna som valdes ut från 
artikelsökningen har lästs igenom ett flertal gånger för att säkerställa att artiklarna var 
relevanta för denna studie. De valda artiklarna sammanställdes i en översiktstabell som 
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Axelsson (2012, ss. 212-214) beskriver. Artiklarnas syfte, urval och metod samt resultat 
sammanställdes. En översikt kan underlätta den fortsatta analysen av artiklarna genom 
att likheter och olikheter blir mer överskådliga. 
 
Resultatet i de artiklar som var relevanta lästes ett flertal gånger för att upptäcka 
gemensamma kategorier. Under tiden som artiklarna studerades fördes anteckningar 
samt användbara textavsnitt markerades med färgpennor. Axelsson (2012, s. 212) 
beskriver att detta arbetssätt kan underlätta överblicken av materialet. Vid denna 
tidpunkt upptäcktes att ett antal artiklar inte var användbara i denna studie. En ny 
artikelsökning genomfördes för att komplettera de användbara artiklarna. Detta för att 
resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt. De nya artiklarna som valdes till studien 
analyserades likt den första dataanalysen. De delar av studiernas resultat som relaterades 
till denna studies syfte sammanfördes i två huvudkategorier och totalt fem 
underkategorier. Den första huvudkategorin fick namnet ”Mötet mellan vårdare och 
patient” och de två underkategorierna ”Vårdrelation” samt ”Bemötande”. Andra 
huvudkategorin fick namnet ”Delaktighet och Autonomi” samt tre underkategorier som 
benämns ”Information och Undervisning”, ”Alternativa vägar till kunskap” och ”Att 
återfå kontrollen”. Dessa kategorier skapade en ny helhet och denna studies resultat.  
 
 

RESULTAT 
 
Figur 1. En beskrivning av huvudkategorier och underkategorier.  
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Mötet mellan vårdare och patient 
Vårdrelation 
Enligt Thorpe, McArthur och Richardson (2014, s. 383) kan andra människor påverka 
patienternas upplevelser av att få en stomi. I detta arbete fördjupas förståelsen i relation 
till hur vårdpersonal kan påverka patientens upplevelse.  Studien visar att vissa av 
deltagarna var helt nöjda med vården de fick på sjukhuset. Deltagarna ansåg att deras 
relation till sjukvårdspersonalen hade en stor betydelse för hur de upplevde sjukvården. 
Även deltagarna i studien av Deeny och McCrea (1991, s. 44) ansåg att en god relation 
med sjuksköterskan är viktig för att patienternas behov skall bli uppfyllda. Thorpe, 
McArthur och Richardson (2014, s. 383) menar också att en god vårdrelation är 
beroende av att patienterna kan lita på sjukvårdspersonalen, att personalen tar sig tid till 
att vårda patienten, att patienten har kontroll över sin egen vård samt att personalen är 
förstående och kunniga. Danielsen et al. (2013, s.409) beskriver också vikten av en god 
vårdrelation. De menar att patienterna värdesatte en nära kontakt med vårdpersonalen. 
En god vårdrelation uppstår enligt Thorpe, McArthur och Richardson (2014, s. 383) 
genom att sjukvårdspersonal är lyhörda för patientens tankar. Detta skapar en pålitlig 
relation mellan patient och vårdare.  
 
 
Kontinuitet framgår som en viktig aspekt för uppnå en god vårdrelation. Enligt Sun, 
Grant, McMullen, Altschuler, Mohler, Hornbrook, Herrinton och Krouse (2014, s. 
1568) upplevde deltagarna att de vårdats av personal de inte träffat tidigare samt att 
personalen saknade kunskap om patienternas sjukdom. Även Thorpe, McArthur och 
Richardson (2014, s. 383) förklarar att deltagarna upplevde en oro inför att vårdas av 
personal de inte haft möjlighet att träffa tidigare. I studien av Danielsen et al. (2013, s. 
410) framkommer det att det var svårt att tillgodose patienternas behov av en god 
vårdrelation. Deltagarna i studien trodde att detta kunde bero på vårdavdelningens 
struktur och personalens sätt att arbeta. De trodde även att det kunde bero på ett 
varierande intresse i stomivård bland personalen. Deltagarna i studien av Thorpe, 
McArthur och Richardson (2014, s. 383) menar att de situationer där en pålitlig 
vårdrelation inte uppstod kan ha berott på tidspress.  

 
Bemötande 
I föregående tema beskrivs att vårdrelation är viktigt. En annan aspekt av mötet mellan 
vårdare och patient är hur patienten upplever bemötandet. I studien av Sinclair (2009, s. 
310) beskriver författarna att några av patienterna upplevde att de fick en utmärkt vård 
och att de sjuksköterskor som vårdade dem var mycket bra. Även Persson, Gustavsson, 
Hellström, Lappas och Hultén (2005, s. 55) beskriver i sin studie att majoriteten av de 
tillfrågade patienterna var nöjda med sjuksköterskornas vård. Deltagarna ansåg att de 
bemöttes med respekt, blev bemötta på ett positivt sätt, fick bra svar på sina frågor och 
att sjuksköterskorna försökte sätta sig in i patientens situation. I studien av Deeny och 
McCrea (1991, s. 43) beskriver några av deltagarna att de till en början upplevde en 
skam över att ha en stomi och de uttryckte att det var sjuksköterskorna som hjälpte dem 
att övervinna denna känsla.  
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Enligt Sinclair (2009, s. 310) upplevde några av deltagarna i studien att omvårdnaden 
var bristande i kvalitet, respekt och omtänksamhet.  Patienterna som upplevde vården 
som bristande var bekymrade över att sjuksköterskorna inte hade tid att svara på 
patienternas frågor eller hjälpa till med grundläggande omvårdnad. Några av deltagarna 
upplevde att sjuksköterskorna inte verkade bry sig om patienterna. Danielsen et al. 
(2013, s. 409) beskriver att det var viktigt för deltagarna att bli sedda som individer. 
Deltagarna i studien av Sun et al. (2014, s. 1568) beskriver att de upplevt dålig 
kommunikation från sjukvårdspersonal och att de saknat social kompetens.  

 
Delaktighet och Autonomi 
Information och undervisning 
Information och undervisning har visat sig ha betydelse för patienternas upplevelse i 
mötet med vården.  Exempelvis menar Thorpe, McArthur och Richardson (2014, s. 384 
- 385) att de patienter som anpassade sig väl till sitt nya liv med en stomi var väl 
förberedda. De hade kunskaper och en förståelse om sjukdomen, operationen och vad en 
stomi är samt en syn på hur livet kan se ut efter en stomioperation. Även Haugen, Bliss 
och Savik (2006, s. 533) förklarar att de patienter som fick god preoperativ information 
lättare anpassade sig till livet efter en stomioperation. Sun et al. (2014, s.1565) menar 
att patienter som undervisades av sjuksköterskor med en hjälpsam inställning samt 
erfarenhet kring stomiskötsel fick en mer positiv upplevelse av vården. Information och 
undervisning upplevdes dock inte alltid som positivt. Thorpe, McArthur och Richardson 
(2014, s. 385) menar att informationen kan verka skrämmande då vissa patienter har en 
begränsad möjlighet att förstå information, relaterat till deras emotionellt svåra 
situation.  
 
Sun et al. (2014, s. 1568) beskriver hur anpassningen till det nya livet med en stomi kan 
försvåras. Deltagarna i studien upplevde utbildningssituationer där sjuksköterskan som 
skulle lära patienterna att hantera sin stomi, inte själv hade tillräckliga kunskaper. I 
studier har det även beskrivits hur avsaknaden av undervisning och information kan 
leda till en känsla av besvikelse (Sinclair 2009, s. 311) men även till att patienterna får 
svårare att acceptera sin livssituation (Thorpe, McArthur & Richardson 2014, ss. 384 – 
385). Exempelvis var avsaknaden av skriven information något som kunde innebära att 
anpassningen till livet med stomi försvårades. Skriven patientinformation hade kunnat 
komplettera det fysiska patientsamtalet (Sinclair 2009, s. 311). Även deltagarna i 
studien av Deeny och McCrea (1991, s. 42) beskriver att skriven patientinformation var 
till hjälp för att lära sig hantera stomin. 
 
Danielsen et al. (2013, s. 410) beskriver att patientundervisning bör ske när patienten är 
redo att ta emot den information som delges, tidpunkten är viktig för att patienten skall 
kunna ta emot ny kunskap. Savard och Woodgate (2009, s. 37) beskriver också 
tidpunktens betydelse för en framgångsrik undervisning. Deltagarna i studien 
undervisades av sjuksköterskor vid en tidpunkt då de inte var redo att ta eget ansvar 
över stomivården. Patienterna uttryckte en känsla av frustration då de fortfarande var 
upprörda över att ha fått en stomi.  
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Alternativa vägar till kunskap 
I studien av Deeny och McCrea (1991, s. 43) beskriver författarna att patienterna 
upplevde att den information de fått var bristfällig. Patienterna uppgav att de önskat få 
mer information angående vad en stomi innebar innan operationen. Enligt Sinclair 
(2009, s. 311) resulterade bristen på patientinformation i att patienterna själva fick söka 
information. Detta främst genom att använda sig av internet för att nå kunskap samt 
söka stöd hos andra personer som befann sig i liknande situationer. Även deltagarna i 
studien av Sun et al. (2014, s. 1568) värdesatte att söka stöd och dela erfarenheter med 
andra i liknande situationer. De delade exempelvis erfarenheter om olika hjälpmedel. I 
studien av Sinclair (2009, s. 311) ansåg deltagarna att alla personer med stomi skall på 
egen hand söka information för att komplettera den undervisning de fått utav 
sjukvårdspersonal. Sun et al. (2014, s. 1568) beskriver också att många av patienterna 
sökte information via internet. Deltagarna ansåg däremot att den information de erhöll 
via internet endast var grundläggande och de saknade enkla råd kring hur de skulle göra 
sin stomivård framgångsrik. 
 
Stödgrupper kan vara till hjälp för att få patienterna att anpassa sig till sitt nya liv med 
en stomi (Sun et al. 2014, s. 1568). I studien av Zhang, Wong, You och Zheng (2011, s. 
1411) beskriver deltagarna att erfarenheter från andra patienter i stödgrupper är mer 
värdefulla än de råd som sjukvårdspersonal erbjuder. Deeny och McCrea (1991, s. 43) 
förklarar att deltagarna i deras studie hade uppskattat att möta personer i samma 
situation före operationen. Deltagarna upplevde ett behov av att få tala om oro och 
rädslor inför operationen samt uttryckte att de inte fått möjlighet till detta.  
 

Att återfå kontrollen 
Återkommande i litteraturen är att patienterna efter stomioperationen vill återfå 
kontrollen över sin situation. Thorpe, McArthur och Richardson (2014, s. 383) beskriver 
att postoperativt upplevde patienterna att det var sjukvårdspersonalen som hade kontroll 
över deras vård. Det var personalen som skötte medicineringen, tvättade 
operationssåret, ansvarade för katetervården samt skötte patientens stomivård. Detta 
gjorde att patienterna upplevde en maktlöshet. De fick inte själva bestämma hur mycket 
hjälp de ville ha på sjukhuset och detta minskade deras självförtroende i att själva kunna 
sköta stomin. Att inte själv få delta i besluten kring sin vård påverkar patientens 
möjlighet att återfå sin autonomi och detta återkommer i litteraturen. I studien av 
Persson et al. (2005, ss. 54–55) beskrivs det också att patienterna var missnöjda med hur 
delaktiga de gjordes i beslutsfattandet kring den medicinska vården och omvårdnaden. 
Thorpe, McArthur och Richardson (2014, s. 384) poängterar att om patienterna får vara 
delaktiga i beslutsfattandet, ökar känslan av att ha kontroll över den egna vården.  
 
Att vara självständig och inte vara beroende av andra har visat sig vara av vikt för att 
patienterna skall återfå autonomin. Exempelvis beskriver Thorpe, McArthur och 
Richardson (2014, s. 386) att patienterna upplevde att de återfick autonomin när de 
självständigt klarade av att sköta stomin samt hantera stomirelaterade problem. Enligt 
Deeny och McCrea (1991, s. 43) tyckte deltagarna att det var viktigt att självständigt 
kunna sköta om sin stomi. Till en början kände deltagarna en oro inför att själva hantera 
stomin, men med stöd från sjuksköterskorna upplevde patienterna en lättnad av att ha 
skött stomin självständigt. I litteraturen framkommer det också att vissa patienter inte 
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var redo att bli självständiga kring stomivården. I studien av Zhang et al. (2011, s. 1411) 
beskriver deltagarna att de upplevde en motvilja att sköta stomin på grund av fysisk 
svaghet, att de inte accepterat stomin, dåligt självförtroende samt att de blivit beroende 
av personalens vård. Enligt Thorpe, McArthur och Richardson (2014, s. 383) fanns det 
även de patienter som kände sig tvingade till att sköta sin egen stomi när de inte kände 
sig redo. Några patienter upplevde att de kände sig tvingade till att sköta stomin när de 
bara blivit instruerade en eller två gånger. 
 
Att som sjuksköterska arbeta för att patienter skall få en stärkt autonomi kan leda till 
minskade kostnader i sjukvården. Thorpe, McArthur och Richardson (2014, s. 385) 
menar att patienter kan återfå autonomin om sjukvårdspersonal vägleder patienterna till 
att ta ansvar för sin egen vård och uppmuntrar till självständighet. De förklarar också att 
patienter som återfått sin autonomi har ett minskat vårdbehov då de själva ansvarar för 
stomiskötseln. 
 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie påvisar att relationen mellan vårdare och patient har en stor 
betydelse för hur patienterna upplevde vården. Det framkommer även att det var viktigt 
med kontinuitet för att uppnå en god vårdrelation. Ett gott bemötande där 
vårdpersonalen visade intresse för den enskilda patienten samt gav patienten sin tid 
gjorde det möjligt att en god vårdrelation kunde uppstå. Att patienten fick information 
och undervisning om operationen samt hur livet kan se ut efter en stomioperation visade 
sig ha betydelse för hur väl patienten anpassade sig till sitt nya liv med en stomi. Det 
framkommer att vissa patienter upplevde brister kring den information de erhöll och 
bristerna ledde till att patienterna själva fick söka information. I denna studie 
framkommer det att patienterna upplevde att det var viktigt att bli självständiga och 
återfå sin autonomi efter en stomioperation. Många patienter upplevde däremot att de 
inte gjordes delaktiga i sin vård vilket medförde en besvikelse och gav ett sämre 
självförtroende kring att sköta stomin. 
 

Vårdrelationens betydelse 
I denna studies resultat framkommer det att en god vårdrelation har en stor betydelse för 
hur patienter med stomi upplever vården. Vårdrelation innebär enligt Eriksson (2000, s. 
55) den relation som uppstår mellan patient och vårdare. Det är genom denna relation 
som patienten får möjlighet att uttrycka sina begär, behov och problem. En vårdare bör 
inte påtvinga en relation med patienten utan relationen skall vara ömsesidig från såväl 
patient som vårdare. Hur sjukvårdspersonal bemöter patienter har en stor del i hur god 
vårdrelationen blir mellan patient och vårdare. I studien kommer det fram att vissa 
patienter upplevde att omvårdnaden de erhöll var bristfällig gällande hur omtänksamma 
personalen var mot patienterna. Det kom även fram att vårdarna inte hade tid att svara 
på frågor. I en studie av Berg och Danielson (2007, s. 502) har författarna undersökt hur 
vårdrelationen upplevs av patienter med kroniska sjukdomar. De kom fram till att 
patienterna upplevde att sjuksköterskorna mötte patienterna med ett leende och 
omtänksamhet trots att de hade en hög arbetsbelastning. Patienterna uppmärksammade 



 11 

dock sjuksköterskornas tidsbrist och detta medförde att de inte vågade ställa frågor för 
att få information om vården. Problematiken kring sjuksköterskornas höga 
arbetsbelastning framkommer även i studien av Bramley och Matiti (2014, s. 2795).  
Deras studie behandlar inte stomipatienters upplevelser utan handlar om hur patienter på 
ett sjukhus i Storbritannien upplevde sjuksköterskornas empatiska förmågor. De 
beskriver att patienter inser att det råder tidsbrist inom vården och de är införstådda med 
att personalen arbetar under tidspress. Således gjorde sjuksköterskornas små gester att 
patienterna upplevde att de blev sedda. Patienterna menade att de inte behövde långa 
möten med sjuksköterskorna, utan ett kortare möte kunde räcka för att de skulle uppleva 
att sjuksköterskorna var omtänksamma. 
 
Författarna till denna studie anser att kontinuitet är av stor vikt för att bygga upp en god 
vårdrelation vilket även framkommer i denna studies resultat. Kontinuitet kan bidra till 
att patienten upplever en ökad trygghet samt att patienten inte behöver berätta sin 
sjukdomshistoria för nya personer vid varje sjukvårdskontakt. Det framkommer i denna 
studie att patienterna saknade kontinuitet i vården. Även i studien av Berg och 
Danielson (2007, s. 502) beskriver att deltagarna att de upplevde en brist på kontinuitet. 
 

Överförbarhet till andra patientgrupper 
Studierna av Berg och Danielson (2007) samt Bramley och Matiti (2014) påvisar att 
även patienter med andra bakomliggande sjukdomar än stomi upplever liknande brister i 
vården. Detta påvisar att vissa delar av resultatet i denna studie även kan vara 
överförbart till andra patientgrupper. Författarna till denna studie tror att stora delar av 
resultatet kan vara överförbart till patienter med andra sjukdomar. Exempelvis anser 
författarna att information och patientundervisning är mycket viktigt för alla 
patientgrupper. Detta av den orsaken att patienten skall få en möjlighet att vara delaktig 
och själv ta beslut gällande patientens egen kropp.      
 

Ny patientlag 
Att patienterna fick information och undervisning framkom i denna studies resultat som 
en viktig punkt. De patienter som beskrev att de saknat information upplevde en känsla 
av besvikelse. I studien av Andersson, Engström och Söderberg (2010, s. 606) beskrev 
deltagarna också att de ansåg att det var viktigt att få saklig information om sjukdomen, 
behandlingar samt stomiskötsel. I denna studie framkom det både positiva och negativa 
upplevelser av den information patienterna erhöll. Vissa patienter upplevde att de var 
nöjda medan andra patienter upplevde en brist på information och undervisning, vilket 
resulterade i att anpassningen till stomin blev försvårad. Carlsson, Berglund och 
Nordgren (2001, s. 100) beskriver däremot att samtliga deltagare i deras studie var 
mycket nöjda med den information de hade fått. De upplevde att det var lätt att få 
kontakt med sjukvården när de hade behov av det. I Januari 2015 träder en ny patientlag 
i kraft (SFS 2014:821). Syftet med lagen är att stärka patienters inflytande i vården samt 
stärka patienternas integritet, självbestämmande och delaktighet. Den nya Patientlagen 
innehåller bland annat förbättringar gällande den information patienten har rätt att få i 
kontakten med vården. Patienten skall få information om sitt hälsotillstånd och hur den 
fortsatta vården planeras. Patienten har även rätt till att få information angående rätten 
till att själv bestämma behandlingsmöjligheter samt vilken vårdinrättning som skall 
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genomföra den. Den nya lagens intentioner stämmer väl överrens med de önskemål som 
patienterna i denna studie har avseende delaktighet och kontroll i vården. Genom att 
patienten är väl informerad och undervisad kan patienten återfå självständighet. I 
resultatet har det framkommit att självständighet är en viktig aspekt för patienterna och 
deras möjligheter att återfå autonomi. Att patienterna själva får lära sig att hantera 
stomin ger patienterna ett större självförtroende och en ökad känsla av att vara 
självständiga. Poletto och da Silva (2013, ss. 534-535) styrker detta genom att de 
beskriver att patienter med stomi måste lära sig att hantera stomin för att kunna återfå 
autonomi. De fortsätter att beskriva att det är vårdpersonalens ansvar att vägleda 
patienterna till att lära sig hantera stomin. Genom information och undervisning kan 
patienterna själva ta kontroll över sina liv och stomiskötseln.  
 

Hållbar utveckling 
Att vara väl förberedd inför operationen samt om hur livet med en stomi kan se ut efter 
en operation framkommer som viktigt i denna studies resultat. Att vara förberedd 
genom preoperativ undervisning har även visat sig ha gynnsamma effekter i form av 
minskade kostnader (Chaudhri, Brown, Hassan & Horgan 2005, s. 508). I deras studie 
kom det fram att patienter som fått preoperativ undervisning hade en kortare 
sjukhusvistelse. Detta kan enligt författarna till denna studie knytas samman med denna 
studies resultat.  Det beskrivs i resultatet att patienter som återfått sin autonomi kräver 
mindre vård och bidrar därmed till minskade kostnader. För att återfå sin autonomi 
krävs det att patienterna är väl informerade samt fått den undervisning de har behov av. 
Författarna till denna studie anser att detta kan vara något att tänka på då ekonomi till 
stor del styr dagens sjukvård. En patient som är väl förberedd kan tidigare återfå sin 
autonomi samt återgå till ett vardagligt liv, detta gynnar både patienten och sjukvården.     
 

Att erbjuda kontakt med stödgrupper 
I denna studie framkommer det att stödgrupper kan vara till hjälp för patienterna så att 
de kan anpassa sig till sina nya liv med en stomi. I en stödgrupp kan patienterna även få 
råd från personer i liknande situationer. Författarna till denna studie anser att det bör 
vara sjukvårdens ansvar att erbjuda patienterna denna kontakt. Då patienter som nyligen 
fått en stomi kan befinna sig i en känslomässigt svår situation, kan det på egen hand 
vara svårt att etablera denna kontakt. Enligt Altuntas, Kement, Gezen, Eker, Aydin, 
Sahin, Okkabaz och Oncel (2012, s. 780) kan gruppundervisning leda till att patienterna 
får möjlighet att stifta nya bekantskaper med personer som har en liknande livssituation.  
De nya bekantskaperna kan också medföra att patienterna får möjlighet att dela 
erfarenheter med varandra samt dela praktiska råd gällande stomivård.  
 
Denna studies resultat kan öka medvetenheten kring hur patienter med stomi upplever 
vården. Det är först när vårdpersonal får en kunskap om hur patienter upplever vården 
som de kan göra en förändring. Det är då viktigt att ta till vara på de positiva 
upplevelserna som har beskrivits. Emellertid är det viktigt att försöka göra förändringar 
kring det som patienterna upplevt som negativt.  
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Metoddiskussion 
En litteraturstudie genomfördes för att beskriva forskningsläget inom ämnet. Idag är en 
stor del av medicin- och vårdvetenskap beforskat, vilket gör att behovet av 
sammanställningar har ökat (Axelsson 2012, s. 205). Denna studie är genomförd enligt 
Axelssons beskrivning av litteraturstudie. Den valdes för att den ansågs vara 
lättförståelig samt för att det var lätt att följa litteraturstudiens alla steg. 
 
Syftet med denna litteraturstudie har ändrats under tiden som arbetet har pågått. Till en 
början planerades syftet att vara ”Hur sjuksköterskor kan möta patienter med en stomi”. 
Vid sökning av litteratur visade det sig att det var sparsamt med forskning kring ämnet 
och därför valdes en ny utgångspunkt. Hur sjuksköterskor skall bemöta patienter med en 
stomi är dock ett viktigt ämne, då patienter med stomi kan uppleva sin situation som 
svår och emotionell. Det kan därför vara intressant att genomföra forskning kring detta 
område.   
 
Vid artikelsökningen till det nya syftet, ”Hur patienter upplever vården i samband med 
en stomioperation”, upptäcktes det att det även här var sparsamt med litteratur. Det 
finns inte artiklar som endast fokuserar på stomiopererade patienters upplevelser av 
vården. De delar av artiklarnas resultat som behandlar denna studies syfte har 
identifierats och sedan sammanställts i denna studies resultat. Exempelvis skulle 
studiernas deltagare vara i åldrarna mellan 19 – 64 år och artiklarna skulle vara peer 
reviewed samt inte vara äldre än 10 år. Detta för att artiklarna skulle vara så aktuella 
som möjligt, i studien gjordes emellertid ett undantag.  Få exklusionskriterier gjorde att 
det blev fler träffar per sökning. Fler artiklar hade möjligtvis kunnat hittas vid 
användning av andra sökord.  
 
De artiklar som använts till denna studie har varit både kvalitativa (n=7) och 
kvantitativa (n=2). Att använda artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 
utgångspunkt kan ge resultatet en större bredd då studien får fler infallvinklar. En utav 
artiklarna är från 1991. Denna inkluderades i studien trots att den är äldre då den var 
relevant till denna studies syfte. Artikeln inkluderades även för att skapa en större 
tillförlitlighet i resultatet då det var svårt att hitta artiklar till denna litteraturstudie. En 
begränsning i denna studie är att två artiklar endast kunde användas i mindre 
utsträckning i resultatet. Resultatet hade möjligtvis kunnat bli mer tillförlitligt om några 
fler studier hade inkluderats i resultatet.  
 
Artiklarna i studien härstammar från olika delar av världen, till exempel USA, Kina, 
Sverige och Kanada. Samtliga länder är industriella samhällen vilket innebär att 
upplevelserna patienterna får av vården i respektive land kan likställas med varandra. 
Det är dock viktigt att vara medveten om att det kan finnas skillnader i hur sjukvården 
är organiserad. Det kan även finnas kulturella samt religiösa skillnader som kan påverka 
hur de upplever vården. 
 
Studien sammanställer på ett överskådligt sätt hur stomiopererade patienter upplever 
sjukvården. Det finns dock en brist på forskning inom ämnet och i samband med 
artikelsökningen konstaterades en kunskapslucka som kräver mer forskning. 
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SLUTSATSER 
I detta arbete framkommer det att patienter upplever vården olika. Vissa patienter har en 
mer positiv upplevelse medan andra patienter upplever brister i information och 
undervisning, bemötande samt delaktighet. I arbetet poängteras det att om patienten får 
god undervisning och görs delaktiga i vården anpassar de sig snabbare till sitt nya liv 
med en stomi.  
 

Praktiska implikationer 
I resultatet framkommer några delar som kan överföras till praktiken. 
  
 Denna studie kan bidra till att sjuksköterskor får en inblick i hur patienter med 

stomi upplever vården. Detta kan medföra att sjuksköterskan kan förbättra den 
vård han eller hon ger.  
 

 Vikten av information och undervisning för underlätta patientens anpassning till 
ett liv med en stomi. Patienten skall bli erbjuden skriven patientinformation för 
att komplettera det fysiska samtalet.  

 
 En god vårdrelation kan göra patienternas upplevelser av vården mer positiv. 

Viktigt att ge patienten sin tid samt att personalen är förstående för patientens 
situation. 

 
 Göra patienten delaktig i vården för att ge patienten en upplevelse av att vara i 

kontroll över sin livssituation.  
 

Förslag till vidare forskning 
 
 Empirisk forskning kan utveckla denna studies resultat och eventuellt hitta fler 

viktiga aspekter. Det finns även möjligheter att därefter studera hur 
sjuksköterskor på bästa sätt kan vårda patienter med en stomi.  
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vuxnas 
erfarenheter om 
hur det är att leva 
med en permanent 
ileostomi. 

Narrativ metod. 
Ostrukturerade 
intervjuer.  
7 personer deltog i 
studien, 4 kvinnor 
och 3 män. 
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experience of 
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skapa en förståelse 
om hur det är att 
vara en ung person 
med en 
inflammatorisk 
tarmsjukdom samt 
en tillfällig stomi.  

 Fenomenologisk 
intervjustudie. 6 unga 
vuxna deltog. De 
rekryterades från en 
öppenvårdsmottagning 
i Kanada. 
Inklusionskriterier var 
att de skulle vara 
mellan 18 – 24 år, 
kunna tala, läsa och 
skriva på engelska 
samt diagnosen 
inflammatorisk 
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genomgått en 
stomioperation.  
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Svåra känslor, det 
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Danielsen, A., 
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permanent stomi 
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stomirelaterade 
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Fenomenologisk samt 
Hermaneutisk 
utgångspunkt. 
Gruppintervjuer, 15 
personer deltog som 
delades upp i 2 
grupper. Rekryterades 
från en stomiklinik. 
En sjuksköterska 
valde ut dessa enligt 
en inklusionsmall som 
inte anges.  

2 teman: Att vara 
annorlunda samt 
träna på att leva ett 
liv med en stomi. 

Författare: Deeny, 
P. & McCrea, H.  
Årtal: 1991 
Titel: Stoma care: 
the patient’s 
perspective 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka vilka 
behov 
stomiopererade 
patienter har samt 
hur dessa blev 
uppfyllda av 
sjukvården. 

 Kvalitativ studie 
baserad på Grounded 
theory. Öppna 
intervjuer. Personerna 
valdes ut från en 
operationslista och 6 
stycken av de 
förfrågade tackade ja 
till en intervju. 

3 teman: 
Psykologiska 
behov, 
sociokulturella 
behov och övriga 
behov. 
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Titel och 
Tidskrift 

Syfte Urval och Metod Resultat 

Författare: 
Haugen, V., Bliss, 
D. & Savik, K.  
Årtal: 2006 
Titel: 
Perioperative 
factors that affect 
long-term 
adjustment to an 
incontinent ostomy 
Tidskrift: Journal 
of Wound, Ostomy 
& Continence 
Nursing 

Syftet var att 
identifiera 
perioperativa 
faktorer som kan 
associeras med den 
långsiktiga 
anpassningen till en 
inkontinent stomi.   

Kvantitav studie. 
200 frågeformulär 
och 147 personer 
svarade. De 
rekryterades från en 
stomiklinik i USA. 
Inklusionskriterier 
var att de skulle 
vara minst 18 år, 
ska ha haft en stomi 
i minst 6 månader, 
kunna läsa, skriva 
och tala engelska. 
De skulle ha en 
kolostomi, 
ileostomi eller en 
urostomi.  

De redovisar 
resultatet av 
enkäterna. De kom 
fram till att 
personerna som 
deltog överlag hade 
anpassat sig väl till 
sitt nya liv med en 
stomi.  

Författare: 
Zhang, J-E., Wong, 
F., You, L. & 
Zheng, M.  
Årtal: 2011 
Titel: 
A qualitative study 
exploring the nurse 
telephone follow-
up of patients 
returning home 
with a colostomy.  
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Syftet var att 
utforska samt 
beskriva 
uppföljande 
telefonsamtal som 
en 
stomisjuksköterska 
hade med patienter 
som blivit utskriva 
till hemmet med en 
kolostomi. 

En beskrivande 
kvalitiativ studie.  
Observationsstudie. 
Uppföljande studie 
efter en kvantitativ 
studie.  
Inklusionskriterier: 
De skall ha fått en 
permanent 
kolostomi relaterat 
till rektalcancer, de 
skulle tala 
mandarin eller 
kantonesiska, vara 
alerta och vältaliga 
samt vara möjliga 
att kontakta på 
telefon efter 
utskrivning.  
 
12 personer valdes 
slumpmässigt ut av 
de personer som 
deltog i den tidigare 
studien. 

5 teman: 
stomivårdsutbildning, 
tillgång till 
stomivård, 
uppmuntran till 
egenvård, återgå till 
en normalvardag 
samt generella 
postoperativa 
problem. 
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Författare, Årtal, 
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Författare: Sun, 
V., Grant, M., 
McMullen, C., 
Altschuler, A., 
Mohler., J., 
Hornbrook, M., 
Herrinton, L. & 
Krouse, R. 
Årtal: 2014 
Titel: From 
diagnosis through 
survivorship: 
health-care 
experiences of 
colorectal cancer 
survivors with 
ostomies 
Tidskrift: 
Supportive Care in 
Cancer 

Syftet var att 
beskriva hur 
patienter med stomi 
som överlevt 
kolorektal cancer 
upplever 
sjukvården. 

Kvalitativ 
33 personer deltog 
som var 
medlemmar i en 
organisation och 
delades upp i 8 
grupper som 
diskuterade 
tillsammans efter 
en diskussionsmall. 
Studien var en 
uppföljning på en 
kvantitativ studie. 

4 teman: Diagnosen, 
Att vara delaktig i 
beslutsfattandet och 
behandlingarnas 
biverkningar, första 
upplevelsen med 
stomin samt tiden 
efter den svåra fasen. 
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